Overzicht van voorbeelden en voorwaarden om te beoordelen of u een vergunning nodig heeft
Let wel:
- Voorwaarde is dat deelnemers zich houden aan de geldende openstellingsregels, tenzij u toestemming
heeft om hiervan af te wijken
- Voor terugkerende vergunning-plichtige activiteiten kan een doorlopende vergunning worden
aangevraagd
Bij elke aanvraag wordt bekeken om wat voor activiteit het gaat, hoeveel deelnemers er worden verwacht,
in welk gebied het wordt gehouden en of er al andere activiteiten plaatsvinden in dat gebied op dezelfde tijd.
Waar mogelijk verlenen wij graag een vergunning. Het Zeeuwse Landschap heeft echter altijd het recht om
een vergunning te weigeren. Bijvoorbeeld vanwege te verwachten overlast voor flora en fauna, voor andere
bezoekers of voor omwonenden.
Activiteiten waarvoor geen toestemming nodig is
Activiteit
Voorwaarden
Wandelen,
Max. 20 deelnemers, niet-commercieel.
hardlopen, fietsen,
Let op: een activiteit waarvoor inschrijfgeld of lidmaatschap verplicht is beschouwen
mountainbiken,
wij als een commerciële activiteit en is dus vergunning-plichtig. Ook voor evt.
paardrijden
voorzieningen in het terrein is toestemming nodig.
Picknicken
Bij aanwezige picknicktafels, <20 personen, geen afval achterlaten
Kinderfeestje
Max. 20 personen.
Uitzondering van de openstellingsregels is bespreekbaar, maar vergunning-plichtig.
Ook voor evt. voorzieningen in het terrein is toestemming nodig.
Activiteiten waar altijd een vergunning voor nodig is
Alle activiteiten voor/met meer dan 20 personen
Alle commerciële activiteiten, incl. activiteiten waarvoor inschrijfgeld of lidmaatschap wordt gevraagd. Dus
alle activiteiten waarmee geld wordt gegenereerd.
Hondenuitlaat-service
Hondentraining
Excursies
Als u voorzieningen in het terrein wilt aanbrengen (spandoek, tent, bewegwijzering, geluidsdragers, sanitair
etc.)
Buitenles, speurtocht of sportdag voor een of meerdere schoolklassen
Het plaatsen van een geocache
Activiteiten die wij onder geen voorwaarde toestaan in onze natuurgebieden
Activiteit
Waarom dat niet mag
Nachtactiviteit (wandeling,
Nachtdieren en rustende dieren worden hierdoor te veel verstoord
dropping ed.)
Overnachten
Nachtdieren en rustende dieren worden hierdoor te veel verstoord
Barbecue, vuur e.d.
Dit is een te groot risico op natuurschade en (alleen al de geur van) vuur
verstoort dieren
Drone vliegen
Verstorend voor zowel natuur, bezoekers en omwonenden

